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Výročnízpráxa
obecně prospěšnéspolečnosti Castrum o.p.s.
za rok201t
Sídlo společnosti: I{radská 818' Ilumpolec 396 01
IC: 25167 987
Účet založení:

obecně prospěšná společnost Castrum o.p.s. byla zaloŽena za účelemzajišťovránítěchto
olecně prospěšných činností:
a) péěe o zachování avyňitíkulfurního dědictví
b) ekologická a vlastivědná činnost
Společnóst vznikla zápisem do rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích dnem
l4.hjna t997.

Z a kladate l sp o kčnosti :
pobočka
Humpolec
Klub Augusta Sedláčka,

Dohled:
Město Humpolec, zásfupce Města Humpolec je v dozorčíradě společnosti.
Doplňkové činnosti spokčnosti v roce 2011:
kulturních akcívzdě|éxacího i rekreativního charakteru
b) vydavatelsko-nakladatelská ěinnost v oblasti cestovního ruchu
c) průvodcovská ěinnost v oblasti cestovního ruchu
d) nrákup zbožíza účelemjeho dalšíhoprodeje a prodej
e) výroba dekoračnícha užitkových předmětu v režimu Živnosti volné
a) pořádaní

Zdrojeftnancovóní:

"

vkladu zakladatele (1.000'-Kč)
- hodnota přijatých darů a dědictví
- vlastrrí fondy obecně prospěšné společnosti (zdroj z doplňkoqých činností)
- dotace
- hodnota

Za iňelem pomoci zřícenině hradu orlík nad Humpolcem společnost od roku 1998 tento
objekt spravuje na zékLadénájemní smlouvy s majitelem. Zajišťovénaje správa objektu,
návštěvnický provoz, a malá ídrŽba. Společnost má dále za shodným účelempronajat

pozemek od Města Humpolec v k.ú.Rozkoš u Humpolce pro parkování vozidel návštěvníkůa
správy objektu.

Strukturólní členěníspoleěnosti :

organy Castrum o.p.s. jsou: - správní rada
- dozorěí rada
- ředitel
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Členy správní rady v roce 2011 byli:
Tomáš Klener, Na Petynce l4llll0, Praha 6
Vladimír Staněk, Jiřická l4l5, Humpolec
Ing.František Kocman, Masarykova 8 5 8, Humpolec
Členy dozorčírady v roce 20l1 byli:
Mgr.Petr Filip, Vosmíkova 973, Humpolec.
Mgr.Roman Brzoň, okružní1429' Humpolec
Jana Mazarrková, Husinecká6, Praha 3
Změny členůsprávní rady v červnu 2Oll:
Členstvíve správní radě ukončil pan ing.František Kocman
Novým členem správní rady se stal:
oldřich Vacek, Lipová 284, Mukařov
Změny členůdozorčírady:
Členswív dozorčírudě zrodinných důvodůdne 25.června ukončila:
Jana Mazánková, Husinecká6, Praha 3
Novým ělenem dozorčírady se stal:
Ing.Bedřich Stejskal, Vilémov 107, Humpolec
Změny ve společnosti k 25. červnu 2011:
ředitelem společnosti byl jmenoviín ing.František Kocman na období do jednoho roku.

Jménem společnosti jednali společně členovésprávní rady,
Kocman ředitel společnosti.

od

25.června Ing.František

Próce společnosti v roce 2011:
Práce spoleěnosti byla v roce 20ll zaměřena převrížnouměrou na zajištění malé údržby,
návštěvnického provozu, a kulturních akcí, na hradě orlík nad Humpolcem, a dále pomoci při
stavebních úpravách domu č.p.338 na Zichpíli vHumpolci _ tzv.Nápravníkova stavení. Mezi větší
finančnívýdaje spoleěnosti patřily náklady na opravy hradu spojené s poffzením noqých replik

gotic\ých okovaných dveří a nového gotizujícíhozámku do suterénu bašty horního hradu, a dátlre
úpravu kovrání a ávěsů strávajících dveří do přizemi a jejich doplnění novým gotizujícím zámkem, a
doplněním a úpravou elektrorozvodů strívajícíchdle noqých předpisů. Na Zichpil byl zakoupen jeden
lustr do malé světlrice.

Dále svepomocí byly provedeny - nátěr dveří do pÍizemíbašty' něúěry oken a dveří v provozním
objektu, opravy chemic\ých wc, čištěnía přesuny kamene pro stavební opravy, práce na odkryvu
ěásti zdiva severní hradby za dozoru archeologa, úprava terénu po archeologickém v'ýzkumu severní
hradby. Na Zichpili byly ďále realizoviány svépomocípráce _ ýkliz velké světnice pod úrovněmi
podlah, ýk|iz zbýků konstrukcí chlívků,instalace dřevěné příčkya povalového stropu místností'
nátěry získanéhoinventiáře proti dřevoka"anému hmyzu a houbrám.
Na hradě a v přilehlém příkopu a svahu bylo prováděno pravidelné kosení pozemků'
Pruvodcovskou činnost na hradě v roce 201

l

prováděli sfudenti na dohodu o provedení práce.

tlradní areál byl v roce 201l otevřen veřejnosti v měsících duben aŽÍijen.
Návštěvnost na hradě orlík vroce 2011 byla cca 10186 osob' zěehož při běžném provozu byla
návštěvnost cca7099 osob.
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V nímci kulturních aktivit bylo správou hradu
akcí:

a dobrovolníky připraveno v průběhu roku 2011

několik

Mezinrírodní den památek a historických sídel * Jarní příkopy 2011
Datum konání 16.4.2a|1 _ I7.4'2aI1
Hrad orlík byl zpřístupněn v tento den. N na pomoc hradu se však dostavili letos jen stabilní
dobrovolníci.
Co nového objevili archeologové na hradě orlíku?
průzkumůna hradě orlík od počátku 90. let . Přednáška byla spojerrá s ťundovanou prohlídkou hradu.
Víkendová qýstava - Probuzení kaple sv. Anny
Datumkonání 14.5.2011 - 15.5.2011
Výstava ťotografiío zrozeni, zapomenutí a probuzení poutní kap1e sv. Anny u Pelhřinrova
Víkendová qýstava - Rytíři nebes
Datum konání z1.5.2011 - 22.5.201'
Fotografické příběhy Josefa Ptáčka a oldřicha Mikulci ze života draqých ptáků
Víkendová výstava - Zapomenuté studánky

Datum konání 28.5'2a1.1 - 29.5'2011
Výstava ťotografiío studánkách
Putovní qistava - Necháme to tak?
Datum konání 28.5.201l - 29.5.20]11
Výstava o osudech církerzních památek a našem vztahu k nim.
Víkendová qýstava - ohroženékrálovny noci
Datum konání 4.6'2011 - 5.6.201l
Výstava fotografií o životě' ohroŽení a moŽnosteclr ochrany našich sov.
Hvězdáři na hradě nejen pro děti
Datum konání 4.6.2011
Sledování denni i nočrríoblohy na nádvoři hradu orlík. Součástíakce bylatéžprolrlídka dalekohledů
a pásmo krátkých a poutaqých předrrášek určených nejen malým posluchačům.
15. Střeelověké slavnosti
Datum konání 5.7.2011 - 6.7 '201I
Každoročnístředověké slavnosti pro malé ivelké se spoustou řemesel, her' dovadla' šerrrru a jiné
zábavy. při které nemusíte ztsstat jen pasívnímdivákem' Tradičně největší, nejnavštěvovanější
a nejoblíbenějšíakce všeclr sezón'

Výstava historických vozů LAND RovER
Datum konání 23.7.z01I
Výstava vozů na hradním nádvoří s infonnačnímipanely

o jednotlivých vozech, přednáška ohistorii
značky Land Rover a komentovaná prohlídky jednotlivých vozů vyrobených rnezi \eý 1949 až 1985.

I. I{radní divadelní víkend
Datum konání 30'7 'zul - 31.7 '2011

První ročníkdivadelního víkendu. Muzikál Jiřího Suchého Elektrická puma pro velké diváky v sobotní
podvečer a Povídání o pejskovi a kočičceod pana Čapka pro nejrnenšív nedělní dopoledne na
hradním nádvoří. Návštěvnost byla díky rrepříznivémr"r počasívýrazně omezená.
X. Filmový festival FILM A DňJII\IY 2011' _téma ,'I{raniceo.
Datum konání l B.8.20l l - 21.B.201 l
X.ročníkfilmové přehlídky českých a evropských starých i současných filmů. Projekce probíhala rra
dvou místech v areálu hradu orlík nad Humpolcem.
Dny evropského dědictví201l - ZICHPIL - záchrana č.p.338
Datumkonání I7'9.201l - 18.9.2011
Společnost zajistila zpřístupnění hradu orlík' Zichpil - tzlt. Nápravníkova stavení č.p. 338,
Tolerančr-rího kostela a Zidovskélio hřbitova pro veřejnost.
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c

ÚcnrNÍ zÁvĚnru zA RoK

I.

2011

RozvAEA rc31.12.2011
Aktiva

(v tis.

Kč)

Stav k 1.1.

Stav k 31.12.

'0

Výrobky
Zboži

0

t7

Pohledávky
Penize
Bankovní úěty
Příjmy příštíchobdobí

20
0
2
242
0

0
2
350
0

Aktiva celkem

244

369

Pasiva (v tis. Kč)

Stav k 1.1.

Vlastní jmění
Fondy
Hospodrářský výsledek
Učet zisků azfuát
Závazky z obch.styku
Výnosy pffštíchobdobí
Výdaje pffštíchobdobí

Pasiva celkem

Stav k 31.12.

I

I

339
-84

255

x

x

124

20
0
0

16

278

396

0
8

II. Účnt zIsKÚ AzrnÁr K3t.l2.20|l
Náklady (v tis. Kč)

Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Prodané zboŽí
Náklady na rqlrezentaci

opravy audržováni

ostatní služby
Mzdové nríklady
Zákonné sociální poj ištění
Manka a škody
Jiné ostatní nráklady

Náklady celkem

Hlavní čin. Hospodář. čin. Celkem
42

7
6
45
0
0

0
0
0

49
7
45
0
46
134
50
0
0
2

173

163

336

0

0
201
64

0
306
64
0
0
44
45

I

0
0

46
40
40
0
0
2

94
10

Výnosy (v tis. Kč)
Tržby za vlastní výrobky
Tržby z prodeje služeb
Tržby za prodané zboží
Změna stavu zrásob vyr.

Úroky

Jiné ostatrí výnosy
Provozní dotace

t0s

0
0
0

44
0
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0
0
0
45

150

Yýnosy celkem

HosPoDÁŘsxÝ

III.

rrfsr'rnBr -23

310

146

124

pŘnrrr,no rrÍNosŮ a NÁIGADŮ or,n zono.rŮ

Výnosy (v tis. Kč)

A.

Výnosy hlavní činnostl
- běžÍtévsfupné do objekfu
- sponzorský dar + dobrovolné vstupné

10s
44

B.

Výnosy hospodrlřské činnosti
- pořádání kulturních akcí

1,69

prodej zboŽinakoupeného
- vlastrí výrobky
- podnájem
- dotace Městský uřad Humpolec
- dotace Krajský uřad kraje Vysočina

64
0
32
30

_

c.

15

Výnosy správní činnosti

- uroky z běžnéhoúčtu

Celkem
Náklady (v tis. Kč)

D.

Náklady na plnění obecně prospěšných služeb (hlavní ěinnost)
- nákup materiálu
4t
- spotřeba energie
- opÍavy a udržování
- ostafirí služby (odvoz odpadu aj.)

I

"40

mzdové náklady (DPP - pokladna)
- dary samosprávě
- ostatlrí náklady
-

E.

0
2

Náktady na hospodářskou člnnost (v tis. Kč)

- nákup materiálu

7

- spotřeba energie
- naklady na prodané zboŽí
- služby
_

46
4A

6
45
94

t0

mzdové náklady

- ostatní nráklady

0

Celkem

336
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-

rv.

pŘrm,nn o pnnĚŽuÍcn rocÍcn zARoK 2010 (vtrs. Kč)

Cash Ílow z provozní ěinnosti:

zisk '
odpisy
pohledávky
dodavatelé
zásoby
příjmy příštíchobd.
výňosy pffštíchobd.
Celkem

l24

čistý

'

0
0
-8
17

0
0
133

Cash flow z investičníčinnostil
pořízení investic
0

Celke,m

0

Cash Ílow z Íinančníěinnosti:

jměď
Celke,m

0
0

Cash Ílow celkem

116

vlastní

V. vÍvo.l FoNDŮ sPoLEčNosTI (v TIs. Kč)

-

sníženífondu - schválení Hv

2010

Celkem

vI.

1.1.
1
340

Stav k

Vlashí jmění
Fondy

340

Stav

k 31.12.
1

340
-83
257

sTAvAPoEYB MAJETIruAzÁvAzI(Ů (vus. Kč)

Majetek

Závazky _komisní

zboži

1.1.
majetek
8

k

Stav k

Stav

nemá

nemá majetek

31.12.

8

l,}4
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Poděkovóní sponzorům a dúrcům:

vII.

SpnÁva HRADU ToUTo cEsToU nĚru.rn

za Íinančnídary, dotace a pomoc:
- bezejmenn;ým návštěvníkům
- Městu Humpolec

Kraji Vysočina
Barvy - Alenka
za materiální pomoc
- t/ VODAK Humpolec s.r.o.
-

- Sboru dobrovolných hasičůHumpolec
-

Narodnímu filmovému archivu

- spoleěnosti Bonton

za pomoc při obnově a údržběhradu
_ Městu Humpolec

- Kraji Vysočina
- Pavlu Koubkovi ze spolku Ze|ené srdce za pořádaní qýstav na hradě

- pracovníkůmspolečnosti T-Mobile za pomoc s čistěnímkamene a přípravou pro stavební
ptáce
- mládeži z občanskéhosdruženíUžitečný
život za pomoc při údržběhradu a úpravy terénu
po archeolozich
- m|ádeži z Dětského domova v Humpolci za pomoc při údrŽbě hradu
- všem nejmenovan;im dobrovolníkům, kteří celoročně pomahajizqišťovat údržbu,správu, a
pořádání kulfurních aktivit na hradě orlík
za pomoc při obnově a údržběč.p.338 na Zichpili v llumpolci
- dobrovolníkům, kteří pomríhali při pomocných stavebních pracích na objektu, výdřevě
chlívků,odkopu terénu při předzahrádce, nátěru a rozmístění získaného inventráře
za materÍilní dary inventďe budoucí expozice pro č.p.338 Zichpil
- ing.Tomáš Křišťan z Humpolce (Milotičky u Pel.)
- rodina Papežova a Joklova z Humpolce
- Miroslav Gregor z Humpolce
- Vladimír Hůla z Humpolce
- paní Eva Vondrejsová z Humpolce
Poděkování spróvy hradu:
Sprdva hradu děkuje Městu Humpolec
pří'spěvky, dary, a pomoc.

a dalšímvšem suým partnerům a ddrcům za

Tato qýročru zpráva byla řádně schválena na zasedání společnosti Castrum o.p.s. dne
19.5.2012.
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r/-

w

/fu
Mgr.Vlaďmír Staněk

Tomriš Klener

'Vyvěšeno na úřednídesee'ttěÚ

sňato dne

Huipolec dne:

:

mindoba zvefujnění : 30 dní

tQi

{

:fu
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